
Jaargang 58                   week 15                      13.04.2022               Oplage 2400

ZALIG, VROLIJK PASEN 
 

 
 

HET KRUIS VAN DE DOOD VAN CHRISTUS 
HET LICHT VAN ZIJN OPSTANDING 
ALPHA EN OMEGA: BEGIN EN EINDE 
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Algemeen 
 

 

POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER 112 
Politie en Wijkagent  Heugem/Randwyck 09008844 
Brandweer  - kantoor 0884507450 
GGD - Ambulance 0468506666 
Gemeente Maastricht - algemeen 14043 
Nationaal storingsnummer - gas en stroom 08009009 
Gasgarde-storingen 24/7 0433616262 
Medisch  

 

 
Huisartsenpraktijk Heugem 0433614646 
Tandartsen Dental Clinics Heerderein 0433614521 
Apotheek Heugem  (BENU) 0433615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens 0433613170 
AZM 0433876543 
AZM - Huisartsenpost 0433877777 
AZM – Spoed Eisende Hulp  24/7 0433876700 
AZM - Apotheek 24/7 0433871750 
La Valence 0436316100 
Envida Service 0433690610 
AniCura dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket Heugem                                     info@parochieheugem.nl 
<info@parochieheugem.nl>; 
0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
Servatius Wonen & Vastgoed 0433284300 
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com 
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Kikkerdril ophalen op 
kikkerdrilmiddag 

 
In de lente worden vooral bruine kikkers weer actief en zorgen voor heel veel 
kikkerdril. Ouders met kinderen kunnen op woensdagmiddag 13 april 2022 
vanaf 14.00 uur op vier kinderboerderijen in Maastricht een beetje kikkerdril 
(of kikkervisjes, je kunt de natuur nu eenmaal niet dwingen) afhalen om die 
thuis te verzorgen tot het kikkertjes zijn. Die kunnen vervolgens teruggebracht 
worden naar plek waar de dril of de kikkervisjes werden afgehaald. Een 
‘gebruiksaanwijzing’ krijgen gezinnen bij het ophalen er natuurlijk bij maar 
staat ook op www.dierinnoodmaastricht.nl klaar. Je hebt thuis een plastic of 
glazen bak van ca. 46 x 26 x 24 cm nodig voor de kikkervisjes. Neem op 13 
april een schoon jampotje mee! Op iedere boerderij kun je ook mooie 
knipplaten krijgen, zoals een vliegenhapper, een kikkermasker of een 
bouwplaat kikker! Hier onder staan de vier locaties waar het kikkerdril 
opgehaald kan worden: 
 
Boerderij Daalhoeve in Daalhof, Alesiahof 40, 6215 SX Maastricht 
(Daalhof), Tel: 043 – 3474786, www.daalhoeve.nl 
 
Boerderij Oan Köbbes bij Maasveld, Krokusbeemd 55, 6229 ZA 
Maastricht (Heugem) Tel: 06 – 22553486 
 
Kinderboerderij Limmel, Judeaweg 110a, 6222 BW Maastricht 
Tel:  06 - 34112620, www.kinderboerderijlimmel.nl/ 
 
Kinderboerderij De Heeg, Maastrichterweg 2b, 6228 XT Maastricht 
(De Heeg), Tel.: 06 – 82693639, www.kinderboerderijdeheeg.com  
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via de Baorebinder. 

 
Plaats dan een advertentie.  

Bv. dit model - ¼ van een A5 formaat  - kosten € 20,00 
 

Vraag ook naar andere mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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Parochie H.  Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht.   043-3613177 

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur 
en  24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 

 

Donderdag  14 april  19.00 uur  H. Mis witte donderdag. Kap. Slaven 
Vrijdag         15 april  15.00 uur  Goede vrijdag Kruisweg Kap. Slaven 
  16.30 uur   Kinderkruisweg.            Kap. Slaven 
Zaterdag      16 april  21.30 uur  Paaswake MK.  Past. Everard 
Intenties:      Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn - Pieters: Anneke Pieters; 
Zondag        17 april  10.00 uur  H. Mis Paaszondag.         Kap. Pavel 
Intenties:      Wil Quaaden; Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag      23 april  19.00 uur      H. Mis GK. Kap. Slaven 
Intenties: Zeswekendienst Fieny Baan–Dohmen; Jrd.Fam. Nelissen-Lacroix 
Zaterdag      30 april  19.00 uur  H. Mis.   Kap. Pavel 
Intenties:     Jrd. Ouders Bollen–Urlings; Ouders Overhof – Pieters & Ilse. 
 

In mei iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

Zondag        01 mei        13.00 uur       Doopviering Raf Feij  Kap. Slaven. 
Zaterdag      07 mei  19.00 uur     H. Mis. 
Intenties:  Truus Vanderbooren - Merken 
Zaterdag      14 mei  19.00 uur      H. Mis MK. 
Zaterdag      21 mei        19.00 uur        H. Mis GK. 
Zondag        22 mei        11.00 uur        EHC  Harmonie     Kap. Slaven. 
Donderdag  26 mei         10.00 uur        H. Mis. 
Intenties:   Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Zaterdag     28 mei         19.00 uur        H. Mis MK 
 

KERKLOKET 
Op 26 maart overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Mia Kallen.  
Op donderdag 31 maart  hebben wij, omringd door haar naasten, 
goede vrienden en bekenden, in onze kerk afscheid van Mia 
genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij de twee 
overleden zonen op ons kerkhof. Kapelaan  Slaven Brajkovic 
memoreerde in zijn preek, hoe Mia in haar leven klap na klap te 
verduren kreeg, met name door het verlies van twee van haar 
kinderen. Zware tegenslagen in haar aardse leven die Mia toch altijd 
weer wist te boven te komen, een voorbeeld voor velen van ons. Wij 
mogen dankbaar zijn voor haar inzet in ons kerkelijk zangkoor. Een 
moeder en (overgrootmoeder) met een eindeloze liefde voor haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Voor haar naasten zal zij 
als Mam, vol levenslust, wilskracht en zorg voortleven. Laat dit een 
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troost zijn voor hen die haar nu het meest zullen missen. Mag Mia, 
als een gelovige vrouw, samen met Jean als haar liefste, haar zonen 
Henry en Pierre en al die anderen waarvan zij zoveel hield, nu voor 
altijd delen in de eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor 
haar zielenrust. 

 

SACRAMENTSPROCESSIE 26 JUNI 2022 
 
Twee jaar hebben we door Corona geen processie kunnen houden. 
Zoals het nu uitziet kan het weer en mag het weer. 
Zondag 26 juni trekt de processie weer door Heugem. Alles moet weer 
worden opgestart. `N nieuwe start `n nieuwe look.  
Het rustaltaar moet worden opgeknapt, de Hemel heeft een likje verf nodig 
incl. diverse nieuwe schroefjes. Kleine klusjes, grotere klusjes, kortom we 
hebben hulp nodig. De kleren van de kinderen die meelopen in de 
processie moeten worden verzorgd. Door de Corona zijn er natuurlijk net 
als bij diverse andere verenigingen mensen afgehaakt. Begrijpelijk het is 
voor mensen een moment om alles eens op een rijtje te zetten. 
We danken dan ook de mensen die ons al die jaren hebben geholpen. 
Sjiek dat jullie dit zo lang hebben gedaan. 
We zoeken nieuwe mensen, vers bloed om deze mooie traditie in stand te 
houden. Mensen die kinderen willen vragen of ze mee willen lopen in de 
processies. Personen die mee willen lopen met een vlag of drapeau. 
Vrouwen, mannen met ideeën om de processie nieuw leven in te blazen. 
Onze Heugemse verenigingen om deel te nemen aan dit stukje 
gemeenschapszin. 
Ik ben al vroeg met mijn oproep, maar we hebben jullie nodig. 
Laat mij weten of we gebruik mogen maken van jouw talent c.q. hulp. 
Stuur een mail naar:huubsour@gmail.com of me bellen 06 18973847Huub  
 

Sour namens het Processiecomité. 
 

 
 

Kerkloket 24/7 via  info@parochieheugem.nl 
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 Inzamelingsactie voor Oekraïne  
 
Boos, verdrietig en vol ongeloof zien we allemaal wat er zich op dit moment afspeelt in 
Oekraïne. Dit heeft ons doen besluiten om op eigen initiatief spullen te verzamelen, 
sorteren en weg te brengen naar het grensgebied. Afgelopen vrijdag, 25 maart, zijn wij 
vanuit Bunde met hulpgoederen vertrokken naar Przemysl in Polen, 17 kilometer van 
de Oekraïne grens. Zondagavond 27 maart jl. zijn wij weer veilig thuis gearriveerd.  
 
Voor en tijdens onze reis richting Polen hadden we een beeld in ons hoofd wat we 
konden verwachten als we daar zouden aan komen.  
 
Als je er daadwerkelijk aankomt krijg je niet alleen een bevestiging maar blijkt het nog 
erger dan je je kunt bedenken. Een vluchtelingenkamp, 1000 bedjes waar mensen, de 
meeste vrouw, met kinderen, oma’s en opa’s hun tijd op door moeten brengen. De 
mensen die Oekraïne ontvlucht zijn komen daar aan met hun leven in een klein tasje. 
Zich afvragend wat hun de toekomst gaat brengen.  
Het was erg heftig en emotioneel. De dankbaarheid bij de mensen is groot. Een kind 
een knuffel in zijn of haar armen duwen gaf grote voldoening. Het zijn dan nog maar 
de kleine dingen die er toe doen.  
 
Met deze beelden op ons netvlies en de dankbaarheid van de mensen hebben wij 
besloten om in april 2022 terug te keren met goederen, en voor de terugreis, 
vluchtelingen die naar Nederland kunnen komen, mee terug te nemen. Voor de 
afgelopen rit hebben wij een aantal mooie sponsoren gevonden die de tocht mogelijk 
hebben gemaakt.  
 
Voor de 2e tocht zouden wij graag weer personen/bedrijven willen vinden die willen 
sponsoren. Wil je ons graag sponsoren? Wil je een donatie voor Oekraïne doen? Wil je 
spullen brengen die de mensen in Oekraïne kunnen gebruiken? 
 
Neem contact met ons op via Joop Uiterwijk 0627978696 
 
Donaties kunnen gedaan worden via NL37INGB0668398612 tnv JC Uiterwijk/aktie 
Oekraïne 
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Spullen brengen kan bij, 
Heugem Kapittellaan 76; Ma t/m Vrij 15.00-20.00 
 
Bunde Groeneweg 3; Zo 10 april 12.00-17.00 uur/ Ma 11 april 17.00-19.00 uur/ Woe 
13 april 14.00-18.00 uur/ Di 19 april 17.00-19.00 uur/ Woe 20 april 14.00-18.00 uur 
 
Spullen doneren denk daarbij aan(geen kleding): 
Baby/kinderspullen; Babyvoeding, fruithapjes, luiers, babydoekjes, speentjes, 
babyflessen,kraampakketten, ondergoed etc. 
 
Medicijnen; Zetpillen, paracetamol, pleisters, verband, desinfectiematerialen etc. 
Hygiëne; Tandenborstels, tandpasta, maandverband, tampons, shampoo, douchgel, 
deodorant etc. 
Voedingsmiddelen; Voeding in blik/pot, niet gekoelde voeding, water etc. 
 
Dank je wel namens 
Ernie van de Riet, Joop Uiterwijk, Rick Uiterwijk, Sander Uiterwijk, John en Vera 
Daenen, Ken en Tahnee Bekkers, Mike Paulissen, Jack Adang. 
============================================================== 
 
 
 

 
 

                                               

   
 

 

Verhuisplannen? 
Vraag nu gratis een vrijblijvende waardebepaling aan!   

WAAROM KH-SOLUTIONS     
makelaars?    

Transparant & persoonlijk 
Full-service vastgoedmakelaar 
Kent de Maastrichtse woningmarkt  
Géén overheadkosten = scherpe tarieven 
Afspraken ook buiten kantooruren 
Een makelaar die luistert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

LET OP!  De verkoop is volledig op basis van No Cure No Pay 
en u betaalt pas achteraf na overdracht van uw woning. 

 

 
 

         KH-SOLUTIONS  
               Vastgoed & Makelaardij  

               Uw actieve en lokale makelaar 
 
 

 

 

Contact  
T: 06-33900194 

info@kh-solutions.nl 
www.kh-solutions.nl 
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Bloesem2daagse 2022, georganiseerd door Wandelvereniging Vilt.  
Voorinschrijving via onze website is nu mogelijk! 
Een uniek wandelevenement in Limburg. 
 

Wandelen door het Zuid-Limburgse heuvelland, genieten van de bloesem 
aan de fruitbomen én onderweg een lekkere versnapering! Kies voor de 
afstand die bij je past en je hebt een perfect weekend. 
 

Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 organiseert Wandelvereniging Vilt 
alweer voor de 9e keer het traditionele wandelweekend door de Zuid-
Limburgse bloesemwereld. 
De start vindt dit jaar plaats vanaf zaal Amicitia, Bredeweg 25 in Banholt. In 
de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
 

De afstanden van de uitgezette wandelingen zijn 8, 14, 21, 28 en 42 
kilometer. Je kunt ervoor kiezen om beide dagen te wandelen, maar alleen 
op de zaterdag of op de zondag is uiteraard ook mogelijk. 
 

Voor de jeugd van 6 tot 14 jaar is op zondag de BOEMTOCHT uitgezet met 
een afstand van 8 kilometer. Met onderweg leuke spellen en diverse 
verrassingen. 
 

Praktische informatie: 
De starttijden voor de diverse afstanden zijn: 
42 km. van 07.00 tot 09.00 uur; == 28 km. van 07.00 tot 10.00 uur 
21 en 14 km. van 07.00 tot 12.00 uur; ==  8 km. van 09.00 tot 13.00 uur. 
 

Inschrijven: 
Vooraf inschrijven via de website van Wandelvereniging Vilt is mogelijk tot 
en met 22 april 2022 (www.wandelverenigingvilt.nl)! 
Het inschrijfgeld bedraagt dan € 8,- voor beide dagen of € 4,- per dag en per 
persoon. Leden van erkende wandelverenigingen of bonden ontvangen een 
korting van e 1,- (bij vermelding van het nummer van de bondspas). 
Ter plaatse inschrijven is ook mogelijk; het inschrijfgeld bedraagt dan € 5,- 
per persoon.  
Het IVV-stempel is aanwezig en de sticker is verkrijgbaar voor € 0,20. 
 

Onderweg / de routes: 
Alle routes bieden mooie doorkijkjes in het heuvellandschap en prachtige 
vergezichten, langs fraaie hoog- en laagstamboomgaarden. Als deze in bloei 
staan is het hier een waar genot om te wandelen. De 2daagse, waarin je de 
lente voelt, ruikt en proeft, is een aanrader voor iedere wandelaar, sportief 
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of recreatief, alleen of in gezinsverband of met vrienden. Onderweg kunnen 
de wandelaars, zoals altijd, gebruik maken van allerlei ondersteunende 
faciliteiten zoals EHBO-verzorging, koude en warme dranken, soep, belegde 
broodjes en Limburgse vlaai. Dit alles tegen redelijke prijzen. 
 

De BOEM-tocht op zondag 24 april is er voor gezinnen met kinderen en 
jeugdige wandelaars. Deze tocht met een lengte van 8 kilometer is een echte 
ontdekkingstocht met demonstraties van de brandweer en legerjeeps. Ook 
zijn er diverse oudhollandse spelen.  
 

De routes wisselen op beide dagen, je loopt dus niet twee dagen dezelfde 
wandeling. 
Op zaterdag gaat de route door de omgeving van Sint Geertruid (8 km.), naar 
en rond ’s Gravenvoeren (14 en 21 km.) en St-Martensvoeren (28 km). De 
route van de 42 km. gaat door naar de abdij van Val Dieu.  
 

Op zondag gaat het rondom Sint Geertruid (8 km.), naar en rond Eckelrade 
(14 en 21 km.), naar Bemelen (28 km.). De wandelaars van de 42 km. lopen 
nog een extra lus naar Houthem. 
Uiteraard ontbreken de typische Limburgse streekproducten niet. Tijdens de 
wandeling wordt de wandelaars weer een stuk fruit aangeboden. 
 

De Bloesem2daagse vindt plaats onder auspiciën van de kWbn en gaat onder 
alle weersomstandigheden door. 
Voor meer informatie: www.wandelverenigingvilt.nl of 06 304 24 975 
 
 

Zaterdag 23 april 2022 
VOORJAARSCONCERT 

door 
   

Harmonie ,,St. Michaël” Heugem 
 

o.l.v. Twan Cox              
 
               De Klaekeburg                                                               20.00 uur 
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Oetslaag loterij  CV de Waterratte 2022 
 

De trekking heeft plaats gevonden zaterdag 26 maart tijdens het haaf 
vaste bal in d’n awwe Herremeniezaol 

Hieronder een overzicht van het prijzenpakket en de winnende loten. 

Winnend lot Prijs 

2792 Fiets twv €750 mede mogelijk gemaakt door Fietsen De Beente 

968 
Kadobon twv €500 mede mogelijk gemaakt door Intratuin 
Maastricht 

2706 Terrasheater  twv ongeveer €179 

4439 Weber barbecue twv ongeveer €119 

4269 Buitenhaard tuin twv ongeveer €89 

4368 EHBO koffer type B twv €49,95 beschikbaar gesteld door Hefgra 

2363 
Jaarabonnement Online Bloemschikken €44,95 beschikbaar 
gesteld door LiliVerde 

4966 Gratis APK twv €37,50 beschikbaar gesteld door Garage vd Boorn 

4990 Dinerbon €30 Vino&friends 

4716 Waardebon twv €30 beschikbaar gesteld door BeautybySandra 

709 Spuitbus (spray) blusser twv €15 beschikbaar gesteld door Hefgra 

1420 Tegoedbon twv €11,11 van Bakkerij Voncken 

900 Tegoedbon twv €11,11 van Bakkerij Voncken 

2368 Tegoedbon twv €11,11 van Bakkerij Voncken 
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Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 0628947016 
 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan de week 
van plaatsing. De redactie bepaalt de indeling en de opmaak van de BB. 
 
 

Financiële administratie: penningmeester@baorebinder.nl  
NL05RABO 0117597236  - KvK 14079289 
 

 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en behoudt zich het recht voor om 
ingezonden teksten, reclame-uitingen en advertenties zonder opgave van reden te weigeren. Geringe 
afwijking in opmaak / maatgeving van advertenties is mogelijk. Dit is niet van invloed op de tarieven 
en andere afspraken. 
 
Jubilarissen Harmonie St. Michaёl, zie pagina 19 

                    
 

Foto: links Tambour-Maître Louis Dijkmans (50 jaar) 
Foto: rechts v.l.n.r. Olaf Frijns (trompet – 40 jaar), Nicolle van Bun-Custers 
(klarinet - 40 jaar), John Custers (hoorn – 60 jaar), Peter Custers (basklarinet 
– 60 jaar) en Cor Lahou (bestuurslid – 40 jaar).  
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Vervolg loterij 

oor het afhalen van de fiets met winnend lot dient een 
afspraak te worden gemaakt. Neem hiervoor contact op 
met Roell Brouns op 0611911806. 

De BBQ, Terrasheater en buitenhaard kunnen worden 
afgehaald bij Dicker&Schutz aan de Molensingel. De 
resterende prijzen kunnen worden afgehaald bij Roell 
Brouns, Heugemerpastoorstraat 14. 

Bedankt voor uw deelname en alle winnaars gefeliciteerd. 

Vervolg loterij 

oor het afhalen van de fiets met winnend lot dient een 
afspraak te worden gemaakt. Neem hiervoor contact op 
met Roell Brouns op 0611911806. 

De BBQ, Terrasheater en buitenhaard kunnen worden 
afgehaald bij Dicker&Schutz aan de Molensingel. De 
resterende prijzen kunnen worden afgehaald bij Roell 
Brouns, Heugemerpastoorstraat 14. 

Bedankt voor uw deelname en alle winnaars gefeliciteerd. 
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Grote reünie van de jeugd van oud-Heugem. 
 

Zaterdag 10 september 2022 in de Klaekeburg in Heugem. 

Voor wie? 

Alle jonges en meitskes geboren tussen 1945 en 1970, die goede 
herinneringen hebben aan hun jeugdjaren in Heugem, hun oude 
klasgenoten nog eens willen zien, hun kameraden van toen nog eens 
willen  spreken, hun eerste vriendje of vriendinnetje nog eens willen 
ontmoeten of gewoon zin hebben een feestje met oude bekenden. 

Wanneer en waar? 

Zaterdag 10 september, vanaf 19.30 uur in de Klaekeburg in Heugem. 

Aanmelden: bertalken@ziggo.nl 

Vermeld bij je aanmelding, je naam, adres, telefoonnummer en of je 
met 1 of 2 personen komt. (Heb je nog wensen over oude vrienden die 
er zeker ook bij moeten zijn, geef namen en e-mailadressen door!) 
Meer informatie volgt dan. 

Tot ziens op 10 september! 

Het organiserend team, 

Bert Alken, Ike en Math Custers, Harrie en Loes Beckers, Jan en 
Marlies Vincken 
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK” 

ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 
in de sportkantine van Heugem 

Ook in de maanden april en mei vindt 
wekelijks op de maandag de hoeskamer 
Ut groete gelök plaats in de sportkantine 
van Heugem van 13 tot 16 uur. Wees 
welkom om een potje te komen kaarten, 
darten, schaken, sjoelbakken, een praatje 
maken, socializen, of om een drankje te 
doen: IEDEREEN IS WELKOM! 

Eerstvolgende extra activiteit: maandag 9 mei - Muziekbingo met prijsjes 
_______________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
Eerste kennismakingsles is gratis!!! 
 
1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje 

koffie of thee  
2) Helpdesk voor internetgebruikers op maandag 11.00-12.00 uur, vragenuurtje 
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50 

per deelname 
4) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-20.00 

uur, €3,50 per deelname 
5) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. €6 per deelname of €50 voor 

een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
6) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur à €3, inclusief 

koffie of thee 
7) Pilot recreatief hardloop interval-training op dinsdag 19 april 18.45-20.00 uur, 

gratis deelname bij deze pilots 
8) Wandelgroep (recreatief) op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur à €2, 

inclusief een consumptie 
9) Yoga op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. €6 per deelname of €50 voor 

een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
10) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
11) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 16 april a.s. 

ophalen oud papier in Heugem en Randwyck. 
 

Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten 
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur 

 
Geen houten kisten, tempex of plastic tassen. 

 

Heeft u ons gemist? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot         
uiterlijk 11 uur achter de Klaekeburg                               

op de aangewezen plek. 
Wij halen deze dozen of bundels                        

op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus GEEN groene container meer                      
bij de Klaekeburg. 

 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 
 

Info 0611911806.  
Dank voor ieders begrip en medewerking. 

 
 

 
Een konijn die met Pasen het haasje is, is nooit grappig! 

 

Als je last hebt van gesmolten paaseieren, 
dan eet je ze niet snel genoeg op 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 16 april 2022 
RKHSV jeugd/senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV 4-RKHBS 3 19.00 uur 
RKHSV JO19-1-UOW’02/LHC JO19-1 15.15 uur 
RKHSV G1-KERKRADE-WEST G1  14.45 uur 
RKHSV JO17-2-ROOSTEREN JO17-1JM 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-SCHARN MO15-1 11.00 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
BEKKERVELD JO19-2-RKHSV JO19-2 16.00 uur 
 
Programma voor PAASMAANDAG 18 april 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
HULSBERG 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RKHSV 4-SPORTING HEERLEN 4 09.30 uur 
SPC JEKERDAL 6-RKHSV 5 10.00 uur 
GEUSSELT SPORT 5-RKHSV 6 12.30 uur 
DBSV 1-RKVVM 1 14.30 uur 
 
Programma voor woensdag 20 april 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV MO15-1-SJO KRIJTLAND MO15-1 19.00 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SCHARN JO8-4-RKHSV JO8-2 18.30 uur 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn op dit 
moment ook alweer in volle gang, en de meeste teams worden alweer 
samengesteld. Maar…aansluiten kan in principe altijd nog. Dus… 
bent u of is uw zoon of uw dochter geïnteresseerd in het voetbalspel 
en lidmaatschap bij RKHSV? Neem dan contact op met onze 
hoofdjeugdleider Lou Beckers via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of 
download het aanmeldingsformulier via de website www.rkhsv.nl 
(optie Algemeen; downloads) of meld uw kind digitaal aan 
(https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid). 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 23 april 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (inhaalprogramma) 
RKHSV G1-FORTUNA SITTARD G1 14.45 uur 
RKHSV MO19-1-SVO DVC’16 MO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-1-SJO KRIJTLAND JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-SPC JEKERDAL JO17-3 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-GROENE STER MO15-1 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-SVO DVC’16 MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO11-1-HEER JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-BUNDE/IBC’03 JO10-1JM 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-RKASV JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-BERG’28 JO8-2JM 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden (inhaalprogramma) 
HEER G1-RKHSV G2 12.30 uur 
VV ALFA JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
BEKKERVELD JO19-3-RKHSV JO19-3 15.00 uur 
ROOSTEREN JO14-1-RKHSV JO14-1 11.00 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO13-1-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
CAESAR JO13-1-RKHSV JO13-2 13.30 uur 
KEER JO10-1-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
SVME JO9-3-RKHSV JO9-2 09.30 uur 
 
Programma voor zondag 25 april 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-WILLEM I 1 14.30 uur 
UOW’02 2-RKHSV 2 11.30 uur 
SHH VR1-RKHSV VR1 11.00 uur 
DAALHOF 2-RKHSV 3 11.00 uur 
SPORTING HEERLEN 4-RKHSV 4 11.45 uur 
SCG 4-RKHSV 5 10.00 uur 
EIJSDEN 5-RKHSV 7 09.45 uur 
RKASV 1-DBSV 1 14.30 uur 
 
Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
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Zes jubilarissen goed voor bijna 
drie eeuwen lidmaatschap 

HARMONIE SINT MICHAËL 
HULDIGT HAAR JUBILARISSEN 

 

MAASTRICHT –  In de afgelopen twee jaren passeerden een aantal trouwe 
leden van Harmonie Sint Michaël uit Heugem de magische grens van hun 
40, 50 of zelfs 60 jarig lidmaatschap bij de bond van Limburgse 
Muziekgezelschappen. Een ongelofelijke mijlpaal en prestatie. Een 
bijzondere groep muzikanten en tambours in hart en nieren, verdienen het 
om in de schijnwerpers te worden gezet. Waar ontmoet je in deze tijd nog 
mensen die zich 40, 50 of zelfs 60 jaar aan een vereniging of bond 
verbinden? In Heugem dus! Het zegt niet alleen iets over de loyaliteit van de 
leden, maar ook iets over de sfeer van verbondenheid en vriendschap binnen 
het korps.  

Vier decennia 

Ruim vier decennia geleden begon Nicolle van Bun-Custers op 10 jarige 
leeftijd op de lagere school in Ulestraten met muziek- en blokfluitles. Vader 
John was als Heugemse jongen al 20 jaar lid van verschillende 
muziekverenigingen en in die tijd van de Harmonie in Heugem. Al snel kreeg 
Nicolle een klarinet in handen en pendelde 8 jaar lang van Ulestraten naar 
Maastricht voor klarinetles bij de heer Wennekens en repetitie in de Oude 
Harmoniezaal en later in de Klaekeburg in Heugem. Daarna verhuisde het 
gezin Custers gelukkig terug naar de roots en vestigde zich in Randwyck. 
Nicolle is al sinds mensenheugenis als concertmeester en soloklarinettiste 
hét gezicht van het harmonie-orkest, zowel tijdens concerten als op straat.  

Rond diezelfde tijd begon ook Olaf Frijns zijn muzikale carrière op 8 jarige 
leeftijd met trompetles bij Huub Pasmans thuis. Later stapte hij over naar de 
muziekschool waar hij les kreeg van Joop Beckers.                                           
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Onder leiding van dirigent Piet van Sloun ervaart Olaf samen met onder 
andere zijn vader Michel (’t Geelke) en ook Nicolle in 1987 hoe het voelt om 
succesvol te zijn op een bondsconcours waar ze met meer dan 300 punten 
een eerste prijs met promotie halen. Daarna volgen voor Olaf nog vele 
successen op zowel solistenconcoursen als bondsconcoursen met het 
harmonieorkest. Maar ook de uitstapjes naar het buitenland lieten 
onuitwisbare herinneringen na. Ondanks dat Olaf ook bij andere 
verenigingen een graag geziene gast is, blijft Heugem een speciaal plekje bij 
hem houden.  

Cor Lahou draagt tegenwoordig geen uniform meer, maar een 
bestuurskostuum, maar dat was 40 jaar geleden wel anders. Hij begon op 
jonge leeftijd als leerling op klaroen bij Sint Jan uit Heer. Aangezien hij in die 
tijd buiten spelen veel leuker vond, hield Cor het hier snel voor gezien. Nadat 
hij wat ouder was geworden, pakte hij, samen met zijn broer Cher de draad  
op klaroen toch weer op bij De Nachtwacht in Berg en Terblijt. Toen Cor in 
1983 verhuisde naar Heugem, meldde hij zich bij de drumband waar Cher in 
die tijd ook al lid was. Cor ontwikkelde zich als een trouw lid van de 
drumband en speelde jarenlang de overslag- en tenortrom. Toen Cor het tijd 
vond om de trommelstokken aan de wilgen te hangen, heeft hij de overstap 
gemaakt naar een bestuursfunctie binnen de vereniging om hier 
voornamelijk de belangen van de drumband te blijven behartigen.  

Een halve eeuw 

Louis Dijkmans is als Tambour-Maître het gezicht van Harmonie Sint Michaël 
op straat. Een halve eeuw geleden begon hij als 14 jarige jongen als tambour 
bij fanfare Sint Joezep in Maastricht, waar hij vrij snel als Tambour-Maître 
aan de slag mocht. Ruim 30 jaar is Louis lid geweest van Sint Joezep. Na zijn 
verhuizing naar Randwyck was het tijd voor een nieuwe uitdaging, die hij 
vond als tambour bij de drumband. Louis volgde later Tambour-Maître  
Nick Quaden op en is sinds heel wat jaren het gezicht van harmonie 
Sint Michaël op straat.   
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60 jaar 
 

Ook Peter Custers zijn muzikale loopbaan begon bij Huub Pasmans, waar hij 
al 60 jaar geleden als 11 jarige jongen op solfège-les ging in de Oude 
Harmoniezaal. Nadat hij muziek kon lezen, ging hij klarinet leren op de 
muziekschool. En trots als een pauw mocht hij in zijn eerste, toen nog bruine 
uniform, mee op straat tijdens de processie. De liefde voor ‘de muziek’  was 
geboren. In 1990 maakte Peter de overstap naar basklarinet. Naast het 
muziek maken, zet Peter zich op allerlei andere fronten in voor de 
vereniging. Zo zorgt hij onder andere voor het muziekarchief, is 2e dirigent op 
straat en is samen met zijn vrouw Anita de drijvende kracht achter de 
wereldberoemde Heugemse wafel actie.  
 

John Custers leerde in diezelfde tijd op de lagere school in Heugem in het 
zangkoortje van meneer Aarts noten lezen. Het waren roerige tijden voor de 
harmonie in Heugem, die volgens verhalen toen bijna op kiepen stond. Als 13 
jarige jongen kreeg John tijdens een kermisrondwandeling het instrument 
van oud-voorzitter Siem Lardenoije in de handen gedrukt. Met hulp van 
leden en oud-leden leerde John al snel spelen en hij bleek er talent voor te 
hebben. Na omzwervingen bij verschillende corpsen in Maastricht en 
omstreken en bij de muziek van de Limburgse Jagers in militaire dienst, werd 
John toen hij inmiddels in Ulestraten woonde en daar bij de Fanfare zat, 
teruggevraagd naar Heugem. Samen met zijn dochter Nicolle maakte hij heel 
wat kilometers ten behoeve van de muziek. Een passie die ze samen delen 
en heel wat bijzondere momenten in hebben beleefd. En hoe bijzonder is het 
dat vader en dochter nu samen 100 jaar lid zijn! Een unicum! 
 

Media-concert op zaterdag 23 april in de Klaekeburg 
 

Wil je deze bijzondere muzikanten ook in actie zien? Kom dan op zaterdag 23 
april naar het voorjaarsconcert van Harmonie Sint Michaël in De Klaekeburg 
aan de Gronsvelderweg in Heugem. Dit mediaconcert met veel herkenbare 
muziek van televisie of uit film begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Tijdens dit concert worden de jubilarissen van de familie Custers gehuldigd 
en zullen ze de insignes voor respectievelijk 40 en 60 jaar opgespeld krijgen.  

Alle jubilarissen, bestuur, Harmonie St. Michael en Drumband van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag. (Red BB) 
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Een bijenhotspot aan de Termileslaan 
Op het grasveld aan de Termileslaan/Gronsvelderweg ligt sinds kort een bijzonder 
heuveltje van verschillende grondsoorten. Velen hebben zich afgevraagd waar het 
voor dient, en sommigen hebben een bericht gestuurd naar het mailadres dat op het 
bordje staat.  

 

Het heuveltje is bedoeld voor wilde 
bijen, we noemen het een bijenhotspot.  
Verspreid over de stad maken we 10 van 
deze hotspots; vooral in Maastricht-
Oost.  
Er komen wilde bloemen, en wilde bijen 
kunnen een nestje in de grond maken.  
Er komt GEEN kast met honingbijen. U 
hoeft niet bang te zijn voor steken, want 
wilde bijen steken niet. (al raden we aan 
niet in een hommel te knijpen) 

 

Wel zullen we later een klein bovengronds bijenhotel plaatsen, met een bordje erop 
met uitleg. CNME beheert de bijenhotspots, met hulp van buurtbewoners.  
Op elke plek hebben we drie lokale grondsoorten aangebracht: mergel, leem en stol 
(grind met zand en een beetje leem) 
Binnenkort gaan we de bijenhotspots inzaaien met inheemse bloemen als klaproos, 
wondklaver, margriet, grote centaurie en slangenkruid. Slangenkruid bloeit blauw in 
de zomer en is topfavoriet bij vele soorten wilde bijen. De zeer zeldzame 
Slangenkruidbij (komt vrijwel alleen voor in Maastricht), is er zelf totaal afhankelijk 
van!  Het is de bedoeling dat niet de hele heuvel begroeit raakt. Want dan kan de 
zon de grond niet meer verwarmen, en dat hebben de bijennestjes wel nodig. In dit 
geval: een beetje kaal is juist goed.  
 

Meehelpen 
Een bijenhotspot vraagt een beetje beheer. Elk jaar steken we een vertikaal 
leemwandje af. We maaien 1 of twee keer en dat maaisel moet afgeharkt worden. 
Na het eerste jaar zullen we een paar m2 omspitten om gunstige kiemplekken te 
behouden. 
 

Voor meer informatie of om u te melden om mee te helpen: stuur een mail naar 
peter.alblas@cnme.nl  of buurtkracht emmyvanloo@home.nl  
 
De bijenhotspots zijn een initiatief van CNME (Centrum voor Natuur- en 
MilieuEducatie) en gemeente Maastricht en bedoeld om de biodiversiteit in onze 
stad te verhogen. Financiële steun werd ontvangen van het Elisabeth Strouvenfonds 
en het Innovatiefonds Biodiversiteit. 
Bijenhotspot Termileslaan wordt mede mogelijk gemaakt door Servatius.  



23



24


